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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުަގއި  `. އާދެ! ސުލޫކް ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުަމކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފަހުން

ގައި އެ ޢަމަލުކުެރވެމުންދިޔަ ސުލޫކް ކޮމިޓީގެ ަގާވއިދަށް ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު 71ނިންމާފައިވާީނ  އަޅުަގނޑުމެން

ދެން މިއަދު މިހާރު މި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުމަށް. ދުވަްސ ތެރޭގައި  71މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ އިޞްލާޙެއް 

ނޑުެމންނަށް މަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުަގއި ނޑުމެން އެ ަގާވއިދަށް އަުޅގަ މި ޖިލީހުގެ ބައެއް ެވސް މި އަުޅގަ

މިަވގުތު އަލަްށ  އި މަަސއްކަތް ބަލަހަްއޓަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ބައެއް އިޞްލާޙުތައް މި ައޅިކުލަިއގަ ގެކޮމިޓީ

 އެ  ކުރީ އިތަކުަގިއ ޑާކް ކުަލިއގަރީ އިނގޭތޯ. ދެން އެހެން ޞަފްޙާޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައް ފެންނަން މިހުހުށަހެ

ނޑު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ންނަ ބަެއއް ާމއްދާތައް އެބަހުރި. އެހެންވިާމ، މެން އުނިކުރަން ފެގަާވއިދުަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަ ދައްކާލަން އިނގޭތޯ.  ފަހުން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތެއްަލްއވާފައި ތަމަ އިހަށް ރަނގަޅަށް ބައްލަވާގަާވއިދު ފުރަ

 ޏާ ދެއްތޯ. ވަންބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަ  އާދެ! ެއގޮތަށް ދެން ތި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ޯތއޭ މިގޮތަށް މާނަކޮށްލާފައި މިއިނީ މި އިޞްލާޙު ނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީހުގެމި ކޮމިޓީ އަށް އަނެއްހެން މި ގެންގޮސް

ނޑުމެން  އިދާާރގެ ފަރާތުން. ދެން  ައޅުަގނޑުމެްނ، މިކިހިނެއްތޯ  ނޑަށް ރަނަގޅު ައސްލު މީތި އަުޅގަ އަުޅގަ

ިވޔަސް އަނެއްހެން މިއަދުން ފެށިގެން މަސަްއކަްތ  ގޮތެއް ގަާވއިދު ކޮންމެ ހާރު މިގެންގޮސްަފއި ވާގޮަތކީ މިއަުދ މި

ނޑަކަށް ތިން ހަތަރު ދުވަހެއްކުރެވޭނެތާ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ގާތް އަނެއްހެން  ވަރު އަެނއްހެން މީތި ގެންގޮްސގެންގަ

ނޑުމެން ވެސް ގެންނަން ބޭނުންވާ  ތެޭރގައި އަޅުަގނޑުމެން މީތި ބަލައިލާފައި ކިޔާލާފައި މީގެ އިތުރު ވެސް އަުޅގަ

 ...އޮިތއްޔާ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން މި ސު އާދެ! ާވގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  71ްސކުރަންޖެހޭ ލޫކް ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދު ފާބުާނގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެ ދުވަސް  ވަނަ 71ިމއަދު މިއީ  71އަށްފަހު އިއްޔެ އެއީ ން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޖަލްސާދުވަސް ތެރޭަގއި. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިޞްލާޙެްއ  ާވނީ ތިމެްނ ފަހު ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިދެން އަޅުަގނޑުތޯ. އިނގޭ

ނަ ބަދަލެއް ވާނަމަ އެ ބަދަލެްއ މިައދު ޙަޤީޤަތުގަިއ ހިމަނައިގެން މި ކޮމިޓީ އަށް ަވޑަިއގެްނ މީގައި ގެންނަން ފެން

ނޭނެގ އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅުއްވާަފއެްއ ނެތް ކަން ބޭފުޅުން ނެތް ދެން ތި  ،ށްކަދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަ



  

ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިއޞްލާޙުތައް ޙަޤީޤަތުގައި ިމ  ނެތީމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށްއެްއވެސް ބޭފުޅަކު ދެއްތޯ. 

ންާޏ ބޭފުޅުންނަށް މި އިޞްލާޙުތައް ފެިނވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް ވަ ފާހަގަކޮށްފައި މިހުރީ. އެހެންވީމާ، ތި

އިން ތެރެ އިޞްލާޙެއް މީގެކަމަށް ަވންޏާ އެ ފެނިވަޑައިނުގަންނަާވ ނުގަންނަވާ ފެނިވަަޑއިފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް. 

ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވޭނެ  ނުޑމެންނަކަށް މަޖުބޫރެއް ނޫން . ިއނގޭތޯ މި ގަވާއިދުއުނިކޮށްފައި އަުޅގަ  ކޮންމެހެން އަޅުގަ

 އަލަށް މި މި ނުގަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައި ތި .ވެސް ހިމެނުމެއް އިމި އިޞްލާޙުތައް މީގަ

 ގެ ވަނަ މަޖިލީހު 71 ހިމަނާ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރީގެރި އިޞްލާޙުތައް ހަމަ ނުބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހު

 ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތެއް.   ތިޙަޤީޤަތުގައި ާފސްކުރެވިދާނެ. ދެން  ެވސް ގަާވއިދު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދިރުމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާ 

ނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލާނަން. މުޤައްރިރު،  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ވަގުުތ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުްނ އަުޅގަ

 ލަްއވަން ދެްއވާފައި...ރިހާ މެންބަރުންނަށް މި ބައްލަވާވަެރްއގެ ަވގުތެއް ހު ކޮންމެވެސް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ

 އަޅުަގނޑު ވެސް އެދެނީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ނިންމާފައި ފަހުން އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޏާ ެގންނަން.

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ވެސް އެ އަށް ތާީއދުކުރަން.

 

 ގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

ަތކާ ެއކީަގއި ބަސްފުޅުސް މިތަނުަގއި ދެންމެ ވިާދޅުވި މިއީ މެންބަރުންގެ ވެއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަަހޅާލާނަން. 

ނަޑކަށް ަވކި ަވގުތުކޮެޅއްވަގުތު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ނޑުމެން ދީފައި ދެން އަ ތުން ގާްތގަ ޅުގަ

ނޑުމެން މީތި ފާސްކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ލައްވާފައި ލުކުރުމުގެ ބައި މިއަދު ބައްަލވާ މި ސްލައިޑުން މީތި ހަމަ ބަދަ  އަުޅގަ

ރޑްކޮްށ ގެންޮގއްސިްއޔާ ތަންކޮޅެއް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އޭރުން ަވގުތު ސަލާމަތްވާނެ ކަންނޭނގެ   .ސްޓްރަްކޗަ



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިކަރަދޫ ވައި 

އްަގއި ަބއެްއ ެއއީ ގަވާެދއް ފެށޭއިުރ ވެްސ އެ ަގވާއިދެ އިޞްލާެޙްއ ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނުޑ ކުޑަ 

ނޑުމެންމު ކަމަށްވާތީ މިހާރު ހުންނަންޖެހޭ މުހިއް ގޮތެްއަގއި ުނވަތަ ރ ފްރޭންޑްލީ ެއއްކަލަ ބުނާހެން ޫޔސާހަަމ  އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  ކަމެއް ގޮުތގައިތެރި ރަޙުމަތް ދަުލވުންތަްއ ބައް އިނގޭތޯ ވަނަ ާމްއދާގެ 6އެކަން ކުރަނީ. އަުޅގަ

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ކޮމިޓީގެންކޮިމޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަންގަަގއި ބާއްާވއިރުަގއި )ނ(  ވާނޭ ބުނާއިރުަގއި އަުޅގަ

ވެސް ހުރިހާ  ިއން އަންގަްނވާނޭ އިނގޭތޯ. އެއީ މިހާރު.އެމް.ެއސްއިންނާއި ފޯނުެގ ޛަިރއާމެންބަރުންނަށް އެސް

ވާނެ އިނގޭތޯ. ެއީއ ހެންވީމާ، މިހާރު މި ފާސްކޮށްލާއިރު އެ ތަންކޮޅު ލެވިޖިއްާޔ ރަނގަޅުއެދޭގޮތް. އެވެސް މެންބަރުން 

އަދި ނޯިޓސްަގއި  އި ފަހު ުޖމްލައިގަްސ އަިދ ނޯޓިސް ތިނެްއގެ އެންމެހަމަ ހިންގުމަށް. ދެން ހަމަ ތިނެއްެގ ވެ

ލަން ބޭނުންވަނީ އޭގެ މާނަ ނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޭއަގއި ަބލާބައްދަލުވުންތައް ާބއްވާ ުދވަާހއި ަގޑި އެނގެން އޮންނަންވާ 

ތަ ދުވަހާއި ގަިޑ ކުރަނީ އިންޓަރނޭޓްގަިއ އެނގެން އޮންނަތޯ ކޮްނ ތަނެއްަގއި އެނގެން އޮްނނަތޯ ނުވަ މި

ންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ މިހާތަނަކަށް އެްއވެްސ އެހެ .ތޯ އިން އަންގަްނވާނޭ އެއީއި ފޯނުގެ ޛަރީއާ އާ  އެސް.އެމް.އެސް

އަނެއް ތަނެްއގެ ޝާއިޢުކޮްށފަކައެއް ނެތް މި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގެ ނޯޓިސް މިވެނި ތަނެއްަގއި އެނެގްނ 

ނުޑ ބަލާލަން ބޭނުންވަީނ، އެނގެން އޮންނަްނވާނޭ އޮންނަންވާނެެއކޭ. ެއއީ އެނ ނގެން އޮންނަންވާޭނ، ައުޅގަ

މާނަކޮށްފައި އެ އޮތީ އެއީ ކޮންގޮތަކަށްޯތއޭ. ެއއީ ޭއގެ މާނައަކީ މިތަނުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުަގއި ފެންނަން އޮތުންތޯ 

ނޑުމެންނަށް ސިޓީއަކުން އެނގިަފއި އޮތުންތޯ؟ އެހެންވީމާ،  އިންޓާރނެޓުަގއި ފެންނަން ހުރުންތޯ ނުވަތަ އަުޅގަ

އެނގިފައި އޮންނަްނވާނޭ އޭގެ މާނައަކީ ޝާއިޢުކުެރވިފައި ޮއންނަންވާނޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެ މާނަ ކުރެވިފައި އޮތްގޮތް 

ން ހަމަ ގެންނަނީ ެއއް ެއކަްއޗަކަށް . ައޅުަގނޑުމ3ެގެ )ނ(ގެ، )ރ(ގެ 6އަޅުަގނުޑ ބަލާލަން ބޭނުންަވނީ. އެީއ 

ފަޭސހަވާނެ މިކަން ކޮށްލަން. ެއއީ އެނގިފަިއ އޮންނަންވާެނ އެ މާނަކޮށްފަިއ އޮންނަނީ  ،މާ . އެހެންވީގެންނަނީ

ކޮށްފައި އެއޮތީ. ހަރެއްގައި އެ ކިހިނެްއތޯ އެ މާނަކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ މަޖިލީހުގެ ިއދާރާގެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިދާނެ ފަ

. ނުކުރޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ، އެނގިފައި އޮންނަންާވޭނ ކަހަލަ ތަނެއްގެ ާޝއިޢުކުރަްއވަންތޯއޭ އެ އިންފޮމޭޝަން އެްއވެސް

ނޑަށް ީހވަނީ އާއި ފޯނުގެ ޛަރީއާއަދި އެސް.އެމް.އެސް  ދެން...  އެބައި، އާދެ!އިން އަްނގަންާވނޭ. އޭރުން އަޅުގަ

ދާރީ ކަމެްއގެ ގަަނއިޒޭޝަން ނުވަތަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިުޑ މިދަންނަވަނީ މީގައި ކީކޭތޯ އޯއަުޅގަނ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ދެން މައްސަލަެއއް ނެތް. އެނގެން  އެނގެްނ އޮންނަންވާނޭ. އާދެ! ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ. މީގެ ލިޔެލާފައި

ިއން އަންގަްނވާނޭ. ދެން... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކިހިެނއްތޯ ޛަީރއާ އޮންނަންވާނޭ އަދި އެސް.އެމް.އެސް އާއި ފޯުނގެ



  

ނޑު ދެތިން ދެން  އާދެ!ތޯ މިދަނީ؟ އެހެން ވާހަަކއެއް ެދކެވޭީތވެ. އަށްކަެމއްގެ ވާހަކަ ދަންަނވާލިން. އެ  މިހާރު އަޅުގަ

ަގއި މިއިންނަނީ ބައްދަލުވުން ޭބއްވިދާނޭ ކޮންމެ ތަނެްއގަިއ އިނދޭ ހަމަ އެގޮތަށް. )ބ( މަ އެބަގައި ެވސް ހަހަމަ )ބ(

ހަޅަނީ އަދި މެންބަރުންނަށް، އެފަދަ ބައްދަުލވުމެްއ ވެސް. ދެން މިހެން ބައްދަުލވުން ބާްއވަންޏާ ައޅުަގނޑު މި ހުށަ

ނޑު އެބަިއ ދޫކޮށްލީ އެ މިހާރު މި ފާސްކުރާީތ  އީ ބާއްވަްނވާނީ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަތިުނވާ ގޮތަކަށޭ. ދެްނ އަުޅގަ

ކެއް ކަުޅކޮށް. ބައިތަ ންއިނގޭތޯ. ދެން ދެވަނަ ކަަމަކށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ޑިލީޓުކޮށްލާފައި މިހިރީނު

ނުޑމެންނަ ތަެކއް ުކއްލިައކަށް ށް ހަމަ ނޭނގި އެއްަކލަ އެއްޗެހިއެތަންތަން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ދައްކާލަން. އެއީ އަުޅގަ

ޑިލީޓުެވގެން ގޮސް މީތި ފާސްކޮށްލުން އެއީކީ ރަނގަޅު ކަަމކަށް ނުފެންނާތީވެ. ފަހަރަކު ބައެއް، ޑިލީޓުކޮށްލާ ބައިަތްއ 

ކަމަށް. ހަަމ ފަށައިގެން ދާންވީ ނޫންތޯ  މެ ރަނގަޅުނޫންތޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިލީޓުކޮށްލިއަސް އެންއެއްބަްސވާންވީ 

 ޑިލީޓުކޮށްފައި ހުރި ބައިަތއް. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް

ލަން. މިައދު މި ގެނެވުނު ބަދަލު ވަިކ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި މިއަްށ އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅުމެްއ އެބައޮތް ހުށަހަޅާ އާދެ!

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ހުށަހަޅަން. އޭރުން ދެން  އިޞްލާޙެއް ގެންނަން އޮތް ަކމަށްވަންޏާ ލިޔުމަކުން އަޅުގަ

މެއް ާބއްވާަފއި އެކަން. އެހެންނޫނީ ވާެނ އެކީަގއި ގެންނަންޖެހޭ ބައްދަލުތަކެއް ބޭްއވުމަށް ޓަކައި ބައްދަުލވު އެ ހުށަހެޅުމާ

ގޮތަކީ ީމގަިއ ޓައިޯޕއެްއ އިަނސް މީގަިއ އަދި ހަމަނުޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އޮތަސް ދެން އެ މި ފަސް އަހަރު ދުަވސްވަންދެްނ 

ަކއި ޓަ ތާރީޚަށް ަކމަށް ވަންޏާ ެވއްޖެ ވެސް ޮއވެދާނެ ެއ އޮްތގޮތަްށ ޮއވެ މި ކޮމިޓީ ނިމިގެން ިހނގައިދާނެ. އެހެން

 ވެސް އެ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ުނވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން. އެހެންވީމަ، ެއގޮތަށް އެ  ފާްސކުުރމަށްފަހު ދެއްތޯ. އާދެ! މީތި މިއަދު އާދެ! އެެހންވީމަ ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ފާސްީވ  އެ ާތއީދު، އެހެންވީމަ އާދެ!ދެްއވުމަށް. ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޮގތަށް ވޯޓު  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ތި

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ގަވާއިަދށް ގެނެވިފައި ހުރި އިޞްލާުޙތަކާއި ެއްއގޮތަށް މި ަގވާއިުދ 

ބޭފުޅުންނަށް  ތި ފާސްކުރުމަށް އަދި އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ބައިތައް ުއނިކުރުމަށްފަހު މި ގަވާއިދު ާފސްކުރުމަށް

ގަާވއިދަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް އަދި ެއއްފަހަރު ވޯުޓ ދެްއުވމަށް ދަންނަވާލަން. މިހާރު ހަމަ މި ގެނެވުނު 

 ގެނައި އިޞްލާޙާއެްއގޮތަްށ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، މި ގަާވއިދު ފާސްކުރެިވއްޖެ. މިހާރު މި  ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ



  

ނޑު ހަމަ އެދެން އެީކގައި ފައިނަލް ކޮޕީ އަ ުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އީމެއިލުން ފޮނުއްވަަވއި ދެން އަޅުގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި އީމެއިލް ލިބުމާއި އެީކގަިއ އީމެއިލް ެއކްނޮލެޖް ކޮށްލަްއަވއި ބަދަލެއް އޮތަސް ނެތަސް 

ބޭފުޅުންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ވެްސ  ބޭފުޅުންނަށް ތި އެހެންވީމަ ިއދާރީ ކޮށްލަން ރެކޯޑަްށ ޓަކައި. އާދެ!އެކަން ފާހަގަ 

ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ ލިބިވަޑައިގަންަނވާފައި ނޫނިއްޔާ މިައދު އެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ދެއްވާަފއި ވަަޑއިގެންެދއްވުްނ 

 އެދެން. އެހެންވީމަ، މިއަުދގެ މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން މިހާ ހިސާބުން ނިމުނީ. 
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